
1. Az együttmûködési projekt

A Magyarország-Horvátország IPA együttmûködési prog-
ram keretében a PTE Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai
Kar Épületgépészeti Tanszéke, együttmûködve az Eszéki
Josip Juraj Strossmayer Egyetem Építõipari Karával, a határ
mindkét oldalán 50 – 50 db épület, illetve reprezentatív helyi-
ség légtömörségi és légcsere mérését végzi el.

A meglévõ magyarországi családi házak légtömörségével
kapcsolatban kevés információnk van. A projekt Magyaror-
szágon három megyére korlátozódik (Baranya – Somogy –
Zala), ezekben a megyékben végezzük el a méréseket.

A mérések célja, hogy képet kapjunk és tanulságokat von-
junk le a meglévõ épületállomány légtömörségérõl a régió-
ban, és egyúttal összehasonlítsuk a horvátországi és magyar-
országi határmenti régióban az azonos kategóriájú épülete-
ket.

Az 50 db mérés nem sok, ennek ellenére szeretnénk, hogy a
kiválasztott épületek statisztikailag a lehetõségekhez képest
viszonylag reprezentatív mintát képviseljenek. Az épületeket
csoportosítjuk kor, szerkezet és használat szerint. Terveink
között szerepel korreláció keresése is, annak érdekében, hogy
megbecsülhetõ legyen az 50 Pa nyomáskülönbséggel végzett
mérések alapján a valóságos körülmények között kialakuló
spontán légcsere.

2. A szellõztetés

A komfort célú szellõztetés – legyen az természetes, vagy
mesterséges – szerepe a különbözõ épületek kapcsán az, hogy
biztosítsa a friss levegõt, és eltávolítsa a belsõleg generált
szennyezõanyagokat úgy, hogy mindemellett megfelelõ bel-
sõ levegõminõséget teremtsünk. Vagyis a tevékenységhez
igazodó frisslevegõ utánpótlást biztosítsuk.

A hõszigetelések fokozásával, nyílászárók cseréjével a
transzmissziós hõveszteségek drasztikusan csökkennek, illet-
ve csökkenthetõek. A fokozott hõszigetelés azonban szellõ-
zési kérdéseket vet fel. Az épület minden helyiségében a teljes
légrétegben biztosítani kell a levegõ cseréjét nemcsak a meg-
felelõ komfortérzet szempontjából, de állagvédelmi szem-
pontból is. A filtrációs veszteségek hõigénye ma is jelentõs,
de a transzmissziós veszteségek csökkenésével egyre növek-
szik az „értéke”. Légtömör épülettel és tervezett szellõzéssel
azt érjük el, hogy a szellõzés a megfelelõ mértékben, a megfe-
lelõ idõben áll rendelkezésünkre. A túlzott légcsere energia-
pazarló, ezért a szellõzés ne legyen több a szükségesnél.

Manapság a korszerû, elegendõen légtömör épületeknél a fû-
tés-hûtés ellenõrzött szellõztetéssel párosul. Energiatakaré-
kos gépi szellõztetéssel biztosítani lehet a megfelelõ légcserét
(lakások esetén ez kb. 0,5 – 0,6 1/h, ha nincs az átlagostól elté-
rõ szennyezõanyag-, illetve nedvességterhelési érték) Ennél
kisebb intenzitású szellõztetés mindenképpen veszéllyel jár-
hat. Fontos kiemelni, hogy a szükséges légcsere során eltávo-
zó hõmennyiség egy jó hõvisszanyerési hatásfokú légkezelõ-
vel ma már akár 90%-ban is hasznosítható. Mindemellett kü-
lön tényezõ a gáztûzhelyek, kandallók, nyílt égésterû kazá-
nok légellátása, ha ez nem megfelelõ, az szénmonoxid-fejlõ-
déshez, akár halálesethez is vezethet.

A természetes levegõáramlás (filtráció) okai és
lehetséges káros hatásai az épületben

A filtráció fizikai hátterében a sûrûségkülönbség okozta fel-
hajtóerõ áll, illetve beszélhetünk szél hatására létrejövõ lég-
mozgásokról is, amelyek a külsõ szél erõsségétõl, annak nyo-
mó-szívó erejétõl függenek.

Nyári idõben a sûrûségkülönbség hatására a kellemes hûtött
belsõ levegõ „kifolyik” a házból (exfiltráció) és helyére külsõ
meleg levegõ áramlik (infiltráció) az épület résein keresztül.

Téli idõben a felhajtóerõ okozta természetes levegõáram-
lások során a réseken keresztül a fûtött épületbõl meleg, ned-
ves levegõ áramlik belülrõl kifelé (exfiltráció), és helyére
hideg levegõ áramlik kintrõl (infiltráció). A magas nedves-
ségtartalmú belsõ levegõ egy bizonyos úthossz után olyan fe-
lületelemekkel érintkezhet, amelyek hõmérséklete a belsõ
levegõ harmatponti hõmérsékleténél kisebb. Itt a felesleges
nedvességtartalom a résben kicsapódik, ami egyrészt a szer-
kezetet közvetlenül károsítja, másrészt az átnedvesedett szer-
kezet hõszigetelõ képességét rontva öngerjesztõ módon a je-
lenséget erõsíti.

Ha a levegõáram télen kívülrõl befelé irányul (infiltráció), a
résben áramló levegõ felmelegszik, az ehhez szükséges hõ-
áram a rést határoló felületeken jut a levegõbe. E hõelvonás kö-
vetkeztében a rés mentén az elemek lehûlnek, alacsony belsõ
felületi hõmérsékletük a hõhidakhoz hasonlóan a kapilláris
vagy felületi kondenzáció kockázatával, és így penészesedés-
sel járhat. Emellett szél hatására is jelentõs külsõ levegõ ára-
molhat az épületbe, télen és nyáron egyaránt.

A fentiek tükrében az épületet állagvédelmi szempontból
is szükséges megvédenünk, így a rések, repedések számát,
nagyságát a lehetõségekhez képest minimalizálnunk kell.

3. A jelenlegi hazai helyzet

Egy átlagos magyarországi házból óránként a térfogata több-
szörösének megfelelõ levegõ is elszökik, elszökhet.

Az épületállomány túlnyomó többsége természetes szellõ-
zésû, ami probléma, hogy szabályozatlan. Amennyiben az
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épületben a rések, hézagok nagyok, akkor a természetes szel-
lõzés hideg és/vagy szeles idõben túlzott. Ellenben szélcsen-
des, enyhe idõben viszont kevés.

Vannak már önkéntes légtömörségi tanúsítások, mint pél-
dául a „passzívház”, amely tanúsítások megkövetelik az épü-
letek légtömörségének igazolását is méréssel. A jövõben kö-
telezõ érvényû szabályozások is lesznek erre vonatkozóan, az
épületek légtömörsége olyan elvárt követelmény lesz, mint
például a statikai állékonyság.

A 2010/31/EU Irányelv értelmében a 2018. december 31-e
után épülõ új középületeknek, valamint minden 2020. decem-
ber 31. után épülõ új épületnek közel nulla energiaigényû épü-
letnek kell lennie. Az irányelv értelmében a filtráció közel
nullává tétele is elengedhetetlenné válik. 2020-tól minden új
építésû házat hõvisszanyerõs szellõztetõ berendezéssel kell el-
látni. Amennyiben az épület légtömörsége nem megfelelõ, úgy
a filtráció hatására a levegõ ki-beáramlik a réseken, és ez jelen-
tõsen csökkentheti a hõvisszanyerés hatásfokát is, példaként
akár 90%-ról 60%-ra, és ezzel az épület energiaigényét is.

A légzárás határértékei szerint három kategóriát különböz-
tetünk meg (DIN, ÉMSZ irányelv):

A táblázatban az n50 érték a Blower Door eljárással egy óra
alatt mért filtrációs légcsereszám 50 Pascal nyomáskülönbség
mellett.

4. Épületek légcseréjének és légtömörsé-
gének mérése

Az épületek természetes szellõzésének mérése nehéz feladat,
és az eredményben is van jelentõs bizonytalansági tényezõ at-
tól függõen, hogy a mérés idején milyen külsõ és belsõ hõ-
mérséklet és milyen szélhatás uralkodott.

Annak a követelménynek, hogy a mérés ne változtassa
meg a mért jellemzõt, megfelel a nyomjelzõgáz-mérés, ami-
nek során olyan gázt juttatunk a térbe, ami természetes álla-
potban nem fordul elõ, vagy csak nagyon alacsony koncent-
rációban, és mérjük a koncentráció csökkenését. Ez a mérés
minõsítési célra nem alkalmas, mivel a külsõ körülmények
erõsen befolyásolják eredményt. Egy más alkalommal megis-
mételt mérés más eredmény ad.

Minõsítési célra az ún. Blower Door mérés alkalmas,
amely +Pa majd –Pa nyomáskülönbséget hoz létre a mért tér-
ben a külsõ légtérhez képest, és méri a távozó vagy bejutó lég-
mennyiséget. A külsõ körülmények csak kis mértékben za-
varják, egy megismételt mérés a szabályok betartásával
ugyanazt az eredményt adja.

Idõegység alatti adott koncentrációváltozás
mérése, például nyomjelzõ gáz esetében

A mérés során megfelelõ elõkészületeket követõen egy adag-
nyi nyomjelzõ gázt juttatunk be a helyiség-épület légterébe –

mennyisége a kiválasztott gáztól függ –, majd folyamatosan
mérjük a nyomjelzõ gáz koncentrációját legalább addig, amíg
a koncentráció a felére csökken (2. ábra). A felezési idõbõl a
légcsere meghatározható. A gáz keveredését a légtérben ven-
tilátorral segítjük elõ, illetve elektromos fûtõtest használatá-
val (1. ábra).

A mérési adatokból a légcsereszám meghatározására szolgáló
összefüggés:

ahol:
k1 – a nyomjelzõ gáz koncentrációja a mérés kezdetén

[ppm],
k2 – a nyomjelzõ gáz koncentrációja a mérés végén [ppm],
�1 – �2 – a koncentráció mérési idõtartama [h]

A nyomjelzõ gáz kiválasztásának követelményei:
• A természetes koncentrációja a levegõben legyen kicsi;
• Jól keveredjen a levegõvel;
• Jól lehessen mérni a koncentrációt;
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n50 � 3,0 1/h
Ablakszellõztetésû, hagyományos épület, szellõztetõ
berendezés nélkül

n50 � 1,5 1/h Gépi szellõztetõ berendezéssel ellátott épület

n50 � 0,6 1/h Passzívház

Koncentráció mintavétel

Ventilátor légkeverésre

Elektromos fûtõtest

1. ábra. Nyomjelzõ gáz koncentráció-változásának a
mérése

k1

k0

k

k2

�1 �2 �

2. ábra. Nyomjelzõ gáz koncentráció-változása
idõegység alatt

,
k

k
ln

n
12

2

1

���
�

SZAKMAI CIKK



• Ne legyen gyúlékony, irritáló, ne legyen ártalmas se az
emberre, se az épületre, az abban levõ tárgyakra;

• Inert (nem toxikus, az emberi lélegzést nem támogató, más
anyagokkal nem, vagy alig reagáló gáz. Inert gáz elsõsorban
a nitrogén, továbbá a nemesgázok, mint pl.: hélium, argon,
neon, xenon és kripton).

A mérésre alkalmazott nyomjelzõ gázok:
• Kén-hexafluorid, Sulphur Hexafluoride (SF6)
• Helium (He)
• Tetrafluor-etán (HFC) (Freon) 134a (CH2FCF3)
• Dinitrogén-Oxid, Nitrous Oxide (N2O), nem azonos a

Nitrogen Dioxide (NO2) gázzal
• Széndioxid, Carbon dioxide (CO2)
• PerFluorocarbon (PFT)

A nyomjelzõgáz-mérés elõnye, hátránya a spontán légcsere
szempontjából:
• Elõnye: (számottevõen) nem befolyásolja a mért jellemzõt,

azaz a légcserét.
• Hátránya: a helyiség légcseréjének, légtömörségének minõ-

sítésére nem alkalmas, mivel a szélhatás, sõt a léghõmérsék-
let is befolyásolja a légcserét.

• Következmény: a „tracer gas” mérés és a minõsítésre alkal-
mas 50 Pa blower-door mérés között korrelációt kell keres-
ni, hogy a blower-door mérés alapján hogyan lehet meghatá-
rozni a természetes légcserét.

6. A Blower Door mérés

A „Blower Door” már olyan alkalmazott eljárás, mérési,
minõsítési módszer, amely képes parancsolt túlnyomást, vagy
depressziót képezni a vizsgált épületben vagy helyiségbe, mi-
alatt méri az így generált légmennyiséget és a nyomáskülönb-
séget.

A „Blower Door” név abból ered, hogy egy axiálventilátor
van egy megfelelõen kiképzett, állítható fóliakeretbe építve,
amelyet jellemzõen a bejárati ajtóba helyezünk, szerelünk fel
(3. ábra).

A Blower Door kezdetleges mérési eljárását 1977 körül Svéd-
országban alkalmazták elõször, majd ezekbõl a mérési ered-
ményekbõl, jelentésekbõl terjedt el a vizsgálati módszer szá-
mos helyen a világban. Kezdetben a mérési eredmények arra
adtak következtetést, hogy feltárják a rejtett szivárgási helye-
ket az épületekben, majd kiderült, hogy a valós szivárgások
sokkal nagyobb mértékûek, mint azt korábban feltételezték.
A szivárgások fõbb okai az ajtók, ablakok, villamos ajzatok
tömítetlenségei voltak.

Jelenleg a mérési eljárást, módszert több ponton továbbfej-
lesztették, kiegészítették, modernizálták a mai kor elvárásai-
nak és lehetõségeinek megfelelõen. A ventilátor ma már szá-
mítógép-vezérelt, további elemei a vezérlõ hardver és szoft-
ver egység. A mérés idõtartama változó, de egy családi ház
jellegû épületnél átlagosan 3 órát vesz igénybe.

A Blower Door-t az épületek légtömörségének mérésére,
annak minõsítésére, és ezzel egy idõben a szivárgások (rések)
felderítésére alkalmazzuk.

A Blower Door teszttel a következõ kérdésekre kaphatunk
választ:
• milyen kivitelezési minõségben készült el a vizsgált épület?

Legyen az új építésû, vagy felújítás jellegû.
• hol vannak a levegõszivárgási útvonalak (rések) az épüle-

ten?
• mennyire légtömör az épület?
• mennyi levegõ szivárog az épületbõl (exfiltráció)?
• mennyi levegõ érkezik az épületbe (infiltráció)?
• vajon a vizsgált épület elegendõen, esetleg túlságosan lég-

tömör-e?
• szükséges-e mesterséges szellõztetõ berendezést alkalmazni?

A fenti kérdésekbõl jól látható, hogy igen széles terjedelmû
jelentést kaphatunk a Blower Door méréssel. A mérést alkal-
mazhatjuk egy teljes épületre, vagy akár csak az épület egy
helyiségére, zónájára.

A Blower Door próbát érdemes minden olyan épületnél
elvégezni, ahol fontos, hogy az minél kevesebb energiával
fûthetõ-hûthetõ legyen.

Az EN 13829 szerinti Blower Door mérés azt mutatja meg,
hogy adott nyomáskülönbség mellett (50 Pa) mennyi levegõ
távozik, illetve érkezik a lezárt épületbõl és épületbe órán-
ként. A szoftver a két adat átlagából számolja ki az 50 Pa nyo-
máskülönbség melletti légcserét. A légcsere elsõsorban a ki-
vitelezés minõségén múlik, vagyis azon, hogy mennyire pon-
tos a tömítés a különbözõ csatlakozásoknál és réseknél. A mé-
réssel illetve mérés közben különbözõ eszközökkel (4. ábra,
lásd a következõ oldalon) behatárolhatók a szerkezeti elemek
közötti hézagok, tömítetlenségek, hiányos párazáró réteg,
rosszul záró nyílászárók stb., és lehetõség nyílik a hibák kija-
vítására.

Megfelelõ légtömörség szükségeltetik lakóépületek esetén:
• a szerkezeti keresztmetszeteken, ahol fontos a helyes réteg-

rend,
• a szerkezeti csomópontoknál,
• a nyílászárók (ajtók-ablakok) körül,
• a gépészeti és egyéb szerkezeti födém- és faláttöréseknél,
• légtechnikai rendszerben, légcsatorna hálózatban,
• kandallóknál, kéményeknél.
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Amennyiben egy mért épület levegõcseréje jó, de példaként a
tulajdonos panaszkodik a magas gázszámlára, és mindezt
normál felhasználás mellett, akkor valószínûsíthetõ, hogy az
épület külsõ határolószerkezetei (nyílászárói és falai) hõhida-
sak, vagy hõszigetelõ képességük (hõátbocsátási tényezõjük)
nem felel meg a mai szabványoknak. Csakis a megfelelõen
tömített épület esetében beszélhetünk jó komfortérzetrõl és
energiatakarékosságról.

A rések, és így a természetes légcsere, filtráció minimalizá-
lásával, drasztikus lecsökkentésével elengedhetetlenné válik a
mesterséges, programozott, szabályozott szellõztetés haszná-
lata.

Amennyiben a réseket, és így a filtráció nagyságát nem mi-
nimalizáltuk, és egy ilyen jellegû épületben alkalmazunk mes-
terséges szellõztetést, amely mesterséges szellõztetés egyben
komfort tényezõ is, egyrészt a szükséges légmennyiség biztosí-
tása, másrészt a légvezetés módja, a levegõ sebessége, a huzat-
érzet elkerülése révén. A rések ellenõrizhetetlenné tehetik a
tervezett légvezetési rendszert és ronthatják a hõkomfortot.

A Blower Door mérés fizikai alapjai

Az 50 Pascal nyomáskülönbség 5 kg/m2 plusz nyomást jelent
az épület határoló szerkezetére, ami 4-es Beaufort szélerõssé-
get szimulál.

A Beaufort-féle skála olyan tapasztalati szélerõ skála, amely
a szélcsenden kívül 12 erõsségi fokozatot különböztet meg. A
4-es erõsség mérsékelt szélerõsséget jelöl maximum 29 km/h
átlagsebesség mellett. Jellemzõen ilyenkor a szél a fák galy-
lyait, kisebb ágait mozgatja.

A mérés során a mért levegõmennyiséget 20 °C-ra át kell szá-
mítani, ezért meg kell mérni a külsõ és belsõ hõmérsékletet is.

A Blower Door mérés javasolt lépései az
EN13829 szerint

• Elõkészületek
Az elõkészületeket tekintve hasonló a helyzet egy családi ház
méretû épületnél, mint egy méreteiben lényegesen nagyobb
épületnél (pl. irodaház, bevásárló központ, iskola, társasház
stb.), csak a dimenziók nagyobbak. Ajánlott, hogy mérés alatt
legyen készenlétben a kivitelezõ is a helyszínen, aki ismeri az
épületet az épületgépészeti rendszerekkel együtt annak érde-

kében, hogy a felderített szivárgásokat a lehetõségek szerint a
helyszínen rögtön tömítse is. Mérés elõtt az épület külsõ abla-
kait, ajtóit be kell zárni. Az épületben található szükséges kül-
sõ levegõvel érintkezõ nyílásokat, amelyek negatívan befolyá-
solhatják a mérés eredményét – pl. szellõzõrácsokat, légcsator-
na-hálózatot, kéménykürtõket, szennyvízcsatornát – a mérés
idejére ideiglenesen be kell tömíteni, le kell zárni. Amennyiben
a teljes épületet mérjük, fontos, hogy a belsõ ajtók nyitottak
legyenek. Ezt követõen a bejárati ajtóba telepítjük az 1. ábrán
látható Blower Door egységet és kiegészítõit. A mérést lehetõ-
leg szélcsendes idõben végezzük. Új építés, felújítás esetén a
kivitelezési munkálatok befejezése elõtt, még korai fázisban
célszerû egy elõmérést készíteni annak érdekében, hogy a
szükséges javításokat a lehetõ legegyszerûbben, különösebb
bontás, rongálás, utómunka nélkül megtehessük.

• Mérés 50 Pascal nyomáskülönbség mellett
A mérés indításakor a Blower Door egységben lévõ ventilátor
fordulatát és így légszállítását a számítógép-vezérelt rendszer
folyamatosan növeli mindaddig, amíg az épületben vagy he-
lyiségben be nem áll az 50 Pa +/– 10% nyomáskülönbség,
majd ezt egy óráig tartjuk. Ezzel egy idõben lehetõség van a
4. ábrán feltüntetett módszerek közül a jelentõs szivárgások
helyeinek keresésére és javítására. A mérést 50 Pa túlnyomás-
ra és 50 Pa depresszióra is el kell végezni, ugyanis nem mind-
egy, hogy a külsõ nyílászárók milyen irányba zárnak, mert a
nyíló szárny a túlnyomás- vagy depresszió hatására feszül rá a
tokszerkezetre.

• Az eredmények értékelése, a V50 [m3/h] szivárgási térfo-
gatáram meghatározása
Az egységhez tartozó szoftver a mért adatokat folyamatosan
értékeli, a mûszerrel lehetõség van 10 – 60 Pa nyomáskülönb-
ség-tartományban mérni, 5 Pa-os léptetésben. A mérés végé-
vel a szoftver az eredményeket közli, V50 [m3/h] kiolvasható
lesz. A mért térfogat ismeretében n50 [1/h] filtrációs légcsere
szám kiszámítható, majd az elõzõkben ismertetett DIN,
ÉMSZ irányelv szerint kategorizálható az épület, és légtö-
mörségi osztályba sorolható.
A meghatározott n50 [1/h] filtrációs légcsereszámból
mennyi lesz az épület természetes körülmények között fel-
lépõ spontán filtrációja?
Az n50 [1/h] légcsereszám 50 Pa belsõ és külsõ nyomáskülönb-
ség mellett mesterségesen generált eredmény, az elõzmények
szerint az 50 Pa nyomáskülönbség nagyságrendileg 30 km/h
folyamatos szélnyomásnak (5 kg/m2) nyomóerõnek felel meg.
Valóságban természetes körülmények között a spontán filtrá-
ciós légcsere szám szélcsendes idõben ennél jóval kevesebb.

A természetes körülmények mellett létrejövõ filtráció
meghatározására több elmélet, lehetõség adódik:
• Tapasztalati modellek, becslések alapján.
• Blower Door teszt, a nyomáskülönbséget csökkentve, a térfo-

gatárammérése mellett, de 4 Pa állandó nyomáskülönbségnél.
• Szoftveres programokkal – pl. Bausoft Kft. –, az épületek

légforgalmának szimulációjával.
• Idõegység alatti adott mennyiségû koncentáció pl. nyom-

jelzõ gáz változásának mérésével.
• Épülettípusokra jellemzõ regressziós analízissel, korrelá-

ciók keresésével.
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A tapasztalatok szerinti spontán filtrációs lég-
csereszám

A spontán filtrációs légcsereszám egyes közelítõ becslések
szerint:

ninfiltráció � n50 /x , [1/h],
ahol:
n50 [1/h] – a Blower Door-ral mért légcsereszám 50 Pa nyo-
máskülönbség mellett.
x értékei a következõk:

Az MSZ-EN 832 szerint
a spontán filtrációs lég-
áram:

ahol
V – az épület(rész) légtérfogata, [m3/h],
�VIN – a spontán (filtrációs) légáram, [m3/h],
�VSUP – a gépi szellõzéssel befúvott légáram, [m3/h],
�VEXN – a gépi szellõzéssel elszívott légáram [m3/h],
n50 – a légcsereszám 50 Pa belsõ-külsõ nyomáskülönbség

mellett, a légbevezetõk, szellõzõnyílások hatását is
beleértve [1/h] .

Az „e” és „f” szélvédettségi együttható értéke:

Blower Door teszt 4 Pa állandó belsõ-külsõ nyo-
máskülönbségnél

A mérés megegyezik a már ismertetett 50 Pa-os mérési eljá-
rással, de csak 4 Pa belsõ-külsõ nyomáskülönbség mellett ka-
pott eredményekkel. A mérés nehézsége, hogy az idõjárás,
különösen a külsõ szélhatás, erõsen befolyásolhatja a mérés
eredményét, pontosságát, kimenetelét. Vélhetõen ugyanazon
épületnél, azonos körülmények mellett két közel egyforma
eredményû mérést nem tudunk készíteni.

A Blower Door mérés továbbfejlesztési lehetõségei

• Hõképkülönbség-eljárás speciálisan a Blower Door eljárás-
hoz igazítottan (5. ábra).

• Mérés 86 000 m3/h légszállításig, ventilátorok párhuzamos
kapcsolásával (6. ábra).

• A-érték rendszer, a fugák légáteresztõ képességének mérése
(7. ábra). (Az ábrákat lásd a következõ oldalon.)
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7. Épülettípusokra jellemzõ regresszió-
analízis, korrelációk keresése

Néhány külföldi kutatómunka eredményeként, például az
amerikai Rengie Chan és Max Sherman, Environmental
Energy Technology Division, az AIVC-TightVent konferen-
cián (2012. október 10-11.) közzétett kutatási munkája sze-
rint három év alatt 134 000 családi házban végeztek lég-
tömörségi méréssorozatot az Egyesült Államok tagállamai-
ban. Munkájuk célja az volt, hogy jellemezzék az amerikai
otthonokat légtömörség szempontjából, beleértve az új, és
már meglévõ lakásokat is, majd értékeljék a javítás, felújítás
lehetõségeit.

Az elemzés arra utal, hogy az újabb lakások légtömörsége
lényegesen kedvezõbb, viszont egyben azt is feltételezi, hogy
az épület kora szerint, és a kor elõrehaladtával a rések, szivár-
gások növekedni fognak (8. ábra).

A regressziós analízis változóinál figyelembe vették:
• Az épület alapterületét (m2) és magasságát (m)
• Az épület korát (1960 elõtti, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99 és

2000 utáni)
• A kornak megfelelõ energiahatékonysági programokat
• Az éghajlati övezetet (12 kategória)
• Házra jellemzõ típusokat tartalmaz-e (pincét, emeletet stb.)
• A légcsatorna helye az épületben (padlás, pince stb.)
Az analízis eredményeit a 9. ábra összegzi.

Az eredményeket követõen az épület változóit figyelembe
véve több kategóriára készítettek szoftvert, amellyel a beme-
nõ paraméterek megadása után az épület karakterisztikájára
jellemzõen értékelhetõ az épület feltételezett légtömörsége
(http://resdb.lbl.gov), vagy becsülhetõk az energia-megtaka-
rítás lehetõségei (http://homeenergysaver.lbl.gov).

A bemutatott projekt célja egyrészt ismertek szerzése a régió
épületeire vonatkozóan, összehasonlítás a horvátországi épü-
letek eredményével, másrészt regresszióanalízis, korrelációk
keresése a különbözõ paraméterek között, a különbözõ mód-
szerekkel elvégzett mérések alapján.

Az elsõ mérések és az értékelés 2013 elsõ félévében ké-
szülnek, az eredményekrõl be fogunk számolni.
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Levegõ szivárgás (filtráció) elõrejelzések
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8. ábra. A lakások légtömörsége az épület kora szerint
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9. ábra. A lakások regressziós analízissel feltételezett
spontán filtrációja az Egyesült Államokban
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